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Skolskogar i Värmdö kommuns skolor och förskolor
Förslag till beslut
Redovisningengodkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
.

Bakgrund
Utbildningsnämndengav i §11 2017-02-09 förvaltningeni uppdragatt utredamöjlighetentill
skolskogari de kommunalaskolornaoch förskolornai Värmdökommun.

Ärendebeskrivning
En skolskogär ett avgränsatområdesom disponerasav förskola/skola för lektioner och
utevistelserdär teori kan testasi praktiken.För att inrättaen skolskogbehöver
förskolan/skolanoch markägarenupprättaen överenskommelse.
I överenskommelsen
kan
markägarenge förskolan/skolantillstånd att nyttja skogenmer än allemansrättentillåter,
exempelvisgenomatt byggaen eldplatseller ett vindskydd.Syftet med skolskogarär att
förenklagenomförandetav natur- och utomhuspedagogik.
Att vistasi naturensom en del av lärandeoch undervisningligger i förskolansoch skolans
uppdrag.Förskolanska bland annatstimuleraintressetoch nyfikenhetenför naturvetenskap
blandannatgenomutevistelse.Skolanskabland annatarbetaför en förståelseför en social,
ekonomiskoch ekologisk hållbarutveckling.Undervisningenska ge elevernamöjligheteratt
vistasi naturenför att blandannatförståsamspeletmellan naturoch människa,de
ekosyste
mflöden somfinns samtskapaen förståelseför naturensvärde.
En enkätundersökning
bland de kommunalaförskolornaoch skolornavisar att samtliga
enheteranvändersig av skogsområden
för att bedrivaundervisningoch utomhuspedagogik.
En förskolaangeratt det skulle kunnafinnasen fördel medatt kunnabyggaeldstadoch sätta
upp ett Tipi (tält), i övrigt anserenheternaatt de kan genomföradet lärandeoch den
undervisningsom ingår i derasuppdragutan att nyttja skogenutöverdet som allemansrätten
tillåter.
Till gångentill godanaturmiljöer och skogsområden
i Värmdökommunär många.
Skogsområdenfinns i stor utsträckningi direkt eller i näraanslutningtill de kommunala
förskolornaoch skolorna.Utöver de skogsområden
som finns vid enheternatillgodoses
behovetav ytterligareområdeni kommunen, exempelvisBjörnö naturreservatsom skolor
från bådeVärmdö och andrakommuneri länet använderför fördjupadnaturvistelse,
exempelvisfriluftsliv.
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Möjlighet för enheter att upprätta överenskommelser med markägare om skolskog finns.

Bedömning
Behovet av skogs- och naturområden tillgodoses idag genom de områden som finns i nära och
direkt anslutning till de kommunala förskolorna och skolorna samt andra större naturområden
som finns i kommunen. Möjligheterna finns för enheterna att själva upprätta
överenskommelser med markägaren.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna eftersom tillgången på
skogsområden idag är hög i Värmdö kommun.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn eftersom tillgången på skogsområden idag
är hög i Värmdö kommun.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning styrning och kvalitet i samråd med enheter i avdelning
förskola och skola.
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